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Anexo 1
Glossário de termos do questionário

• Banda (Dualband, Triband e Quadriband) - são as frequências em que
um aparelho GSM pode funcionar e que são utilizadas para transferir
dados e voz, de modo análogo a um aparelho de rádio. Um aparelho
DualBand funciona em duas frequências, geralmente 900/1800 MHz ou
850/1900 MHz, isso pode variar dependendo do país. Aparelhos TriBand
operam em três frequências, geralmente 900/1800/1900 MHz ou
850/1800/1900 MHz . Já os QuadriBand operam nas quatro frequências
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mais utilizadas do GSM atualmente, 850/900/1800/1900 MHz. Aparelhos
QuadriBand são mais versáteis pois operam em mais frequências. Nos
Estados Unidos, Brasil, Canadá e nas Américas em geral, por exemplo,
predominam duas frequências, 850 e 1900 MHz enquanto na Europa,
Ásia, Oriente Médio e África predominam as frequências de 900 e 1800
MHz. O aparelho Quadriband é muito útil e um investimento a ser
considerado, especialmente para usuários que utilizam os serviços de
telefonia móvel em diferentes países.
• Banda larga – é uma conexão com capacidade de transmissão em alta
velocidade.
• Bluetooth - é uma especificação industrial para áreas de redes pessoais
sem fio (Wireless personal area networks - PANs). O Bluetooth provê
uma maneira de conectar e trocar informações entre dispositivos como
telefones celulares, notebooks, computadores através de uma frequência
de rádio de curto alcance globalmente não licenciada e segura. As
especificações do Bluetooth foram desenvolvidas e licenciadas pelo (em
inglês) Bluetooth Special Interest Group.
• Cabo de dados - é um cabo USB oferece transferência de dados em alta
velocidade.
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• Cartão de memória - ou cartão de memória flash - é um dispositivo de
armazenamento de dados com memória flash utilizado em telefones
celulares e outros aparelhos eletrônicos.
• Chip - é um circuito eletrônico miniaturizado utilizado para consoles de
telefones celulares e de outros aparelhos eletrônicos.
• Crystal talk – é uma ferramenta que inibe ruídos externos das ligações
de celulares.
• Discagem de voz – é um recurso que permite ao usuário fazer uma
ligação por comandos de voz.
• Display - é um dispositivo para a apresentação de informação, de modo
visual ou táctil, ou seja, tela.
• Download - significa descarregar ou baixar em português - é a
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transferência de dados de um computador remoto para um computador
local. Permitem aceder aos mais diversos materiais digitalizados, como
programas, músicas, jogos, vídeos, e muitos outros. Download é um
serviço de alta tecnologia que lhe permite baixar aplicações para um
celular compatível e personalizar seu aparelho com jogos, tons musicais,
e-mails, entre outros.
• EDGE - Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) ou Enhanced
GPRS. EGPRS é uma tecnologia digital para telefonia celular que
permite melhorar a transmissão de dados e aumentar a confiabilidade da
transmissão de dados. Embora o EDGE seja tecnicamente uma
tecnologia da 3ª Geração, geralmente é classificada como um padrão
2,75G, já que é uma melhoria feita nas redes 2,5G (GPRS) e não a
criação de um sistema propriamente dito. EDGE foi introduzido nas
redes GSM no mundo por volta de 2003, inicialmente na América do
Norte e pode ser usada para qualquer troca de pacotes como uma
conexão com a internet. Dados em alta-velocidade e serviços como
streaming de vídeos, rádios ao vivo, transferência de arquivos são
possíveis nesta tecnologia.
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• Face detection - é uma função de câmeras digitais que otimiza
automaticamente o foco, exposição, controle de flash e balanço de branco
para capturar detalhes de rostos com precisão.
• Gigabyte - símbolo GB - é uma unidade de medida de capacidade de
memória.
• Google Maps - é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e
imagens de satélite da Terra gratuito na internet.
• GPRS - Serviço de Rádio de Pacote Geral - é uma tecnologia que
aumenta as taxas de transferência de dados nas redes GSM existentes.
Esta permite o transporte de dados por pacotes (comutação por pacotes).
Sendo assim, o GPRS oferece uma taxa de transferência de dados muito
mais elevada que as taxas de transferência das tecnologias anteriores, que
usavam comutação por circuito.
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• GPS - sistema de Posicionamento Global, do inglês Global Positioning
System, conforme o nome diz, inclui um conjunto de satélites, é um
sistema de informação eletrônico que fornece via rádio a um aparelho
receptor móvel a posição do mesmo com referencia as coordenadas
terrestres. Esse sistema que por vezes é impropriamente designado de
sistema de navegação não substitui integralmente ao sistema de
navegação astronômica, mas apenas informa as coordenadas do receptor
e não o rumo indispensável à navegação estimada faltando solicitar o
recurso de um simulador integrado ao receptor.
• GSM - Global System for Mobile Communications, ou Sistema Global
para Comunicações Móveis (GSM: originalmente, Groupe Special
Mobile) é uma tecnologia móvel e o padrão mais popular para telefones
celulares do mundo. O GSM diferencia-se muito de seus antecessores
sendo que o sinal e os canais de voz são digitais, o que significa que o
GSM é visto como um sistema de telefone celular de segunda geração
(2G). Do ponto de vista do consumidor, a vantagem-chave do GSM são
os serviços novos com baixos custos.
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• Interface gráfica - é um tipo de interface do usuário que permite a
interação com dispositivos digitais através de elementos gráficos como
ícones e outros indicadores visuais, em contraste a interface de linha de
comando. A interação é feita geralmente através de teclado, com os quais
o usuário é capaz de selecionar símbolos e manipulá-los de forma a obter
algum resultado prático. Esses símbolos são designados de widgets e são
agrupados em kits.
• Interface- são meios pelos quais um programa se comunica com o
usuário, incluindo uma linha de comandos, menus, caixas de diálogos,
sistema de ajuda on- line etc.
• Mediaplayer - é um programa de computador que executa arquivos
contendo multimídia em geral como: MP3, WMA, WAV, MPEG, VCDs,
DVDs etc.
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• Megapixel - designa um valor equivalente a um milhão de pixels/píxeis.
É utilizado nas câmeras digitais para determinar o grau de resolução, ou
definição de uma imagem. Uma resolução de 1,3 Megapixels significa
que existem aproximadamente 1.300.000 pixels na imagem, o que
corresponde a nada além da multiplicação da largura pela altura da
imagem, ou seja, uma imagem de 1280 pixels de largura por 1024 pixels
terá exatamente 1.310.720 pixels.
• Messenger - é um programa permite que um usuário da Internet se
relacione com outro que tenha o mesmo programa em tempo real,
podendo ter uma lista de amigos "virtuais" e acompanhar quando eles
entram e saem da rede.
• MMS - é uma tecnologia que permite aos telefones celulares enviar e
receber mensagens multimídia. O MMS é uma evolução dos SMS que
implica a evolução da rede celular tradicional (GSM) para UMTS. Com o
MMS, os usuários poderão enviar e receber mensagens que não mais
limitadas aos 160 caracteres do SMS, bem como poderão enriquecê-las
com recursos audiovisuais, como imagens, sons e gráficos.
• MP3 player com tecla dedicada – são teclas físicas dedicadas ao
controle exclusivo da reprodução de músicas em MP3.
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• Online widgets - são pequenas aplicações online que podem ser
embutidas em sites e blogs a fim de exibir conteúdos de outros sites, tais
como notícias, previsões do tempo, cotações de bolsas de valores, mapas
virtuais ou resultados de jogos.
• Pacote de dados – é um serviços de dados que o usuário contrata na
operadora para trafegar na internet. Tudo que se faz na Internet gira em
torno de pacotes de dados, então tudo quanto é informação enviada e
recebida é um pacote de dados que ta sendo processado.
• Pacote de serviço – são planos que as operadoras de celular oferecem
serviços de telefonia celular, internet, roaming, SMS, MMS e outros para
diferentes perfis de consumidor.
• Painéis customizáveis - são informações disponíveis no modo de
navegação que podem ser escolhidas pelos usuários. Com os painéis
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customizáveis se cria mosaicos de aplicativos que podem ser acessados e
navegados via touchscreen, teclado qwerty, joystick óptico e tecla de
acesso.
• Pen drive - é dispositivo de armazenamento de dados constituído por
uma memória flash tendo aparência semelhante à de um isqueiro ou
chaveiro e uma ligação USB (Universal Serial Bus (USB).
• Rádio FM com função RDS - é um sistema de transmissão de dados
digitais usando emissores de radiodifusão em FM. O RDS permite
visualizar várias informações sobre a estação de rádio sintonizada, como
o nome da rádio, tipo de programação, reconhecimento de música etc.
• Resolução - é o grau de definição de uma imagem usado para designar
câmeras digitais.
• Roaming - é um termo que Designa a habilidade de um usuário de uma
rede para obter conectividade em áreas fora da localidade geográfica
onde está registrado, ou seja, obtendo conectividade através de uma outra
rede onde é visitante. A rede que está sendo visitada pode ou não
pertencer a mesma operadora.

80

• Sensor de gestos - permite ao usuário controlar o aparelho por meio de
gestos, sem tocar nos botões. Para usar o telefone, basta levar a mão a
uma distância de até 15 cm da tecla correspondente e um sensor detecta o
movimento e ativa a função.
• Sharepix - ao usuário compartilhar fotos em blogs na internet
diretamente do aparelho celular.
• Sistema de rede de celular- é uma rede de telecomunicações projetada
para o provisionamento de serviços de telefonia móvel.
• Smiley shot- é uma função das câmeras digitais que detecta o sorriso das
pessoas para tirar fotos.
• SMS - Short Message Service- é um serviço disponível em telefones
celulares digitais que permite o envio de mensagens curtas (até 255
caracteres em GSM e 160 em CDMA) entre estes equipamentos e entre
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outros dispositivos de mão (handhelds), e até entre telefones fixos (linhafixa). Este serviço pode ser tarifado ou não, dependendo da operadora de
telefonia e do plano associado. SMS originalmente foi projetado como
parte do GSM (Sistema de comunicação móvel global) padrão digital de
telefone celular, mas está agora disponível num vasto leque de redes,
incluindo redes 3G.
• Som estéreo de alta fidelidade – é um sistema de reprodução do áudio
que utiliza dois canais de som monaurais distintos (direito e esquerdo)
sincronizados no tempo.
• Teclado QWERTY - é o layout de teclados utilizado em computadores e
são mais fáceis de escrever. O nome vem d a ordem das primeiras 6 letras
"QWERTY".
• Tecnologia 2G - é uma forma de nomear a mudança de protocolos de
telefonia móvel analógica para digital. É o sistema de telefone celular de
segunda geração (2G).
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• Tecnologia 3G – é uma tecnologia que permite às operadoras da rede
oferecerem a seus usuários uma ampla gama dos mais avançados
serviços, já que possuem uma capacidade de rede maior por causa de
uma melhora na eficiência espectral. Entre os serviços, há a telefonia por
voz e a transmissão de dados a longas distâncias, tudo em um ambiente
móvel.
• Tela LCD - é um monitor de cristal líquido (em inglês liquid crystal
display) é um monitor muito leve e fino, sem partes móveis.
• Toque polifônico - é um toque em um formato de arquivo que suporta
múltiplas simultâneas notas e onde as notas são geradas pelo telefone
propriamente dito. Um toque com apenas uma nota de um tempo e que é
gerada no telefone é um "toque monofônicos."
• Toques MP3 - são os toques de celular que você pode baixar da internet.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0813051/CA

• Touchscreen - também conhecido no Brasil como tela sensível ao toque
- é um tipo de tela presente em diferentes equipamentos, sensível a toque
e que por isso dispensa o uso de equipamentos como teclados e mouses.
Seu uso é cada vez mais comuns em telefones celulares, videogames
portáteis, caixas eletrônicos, quiosques multimídia.
• Video chamada - permite a conexão de duas pessoas usando recursos de
áudio e vídeo no celular, simultaneamente e em tempo real.
• Video - torpedo - são torpedos SMS com fotos, imagens, sons e textos,
como MMS.
• Visualiza documentos – é uma ferramenta que permite a visualização de
documentos word, excel e powerpoint no celular. Abre textos, planilhas e
apresentações no celular.
• Viva-voz integrado – é uma função no qual você fala e escuta a pessoa,
em uma ligação telefônica, sem que haja necessidade de colocar o
telefone próximo ao ouvido.
• WCDMA - abreviação de Wide-Band Code-Division Multiple Access - é
a tecnologia 3G líder e é usada em UMTS e FOMA. É uma tecnologia de
interface de rádio de banda larga que provê velocidades de dados muito
superiores - até 2 Mbit/s. Permitirá o uso mais eficiente do espectro de
rádio, se comparado a outras técnicas de rádio disponíveis hoje. Com
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taxas de velocidades de transmissão de dados até 100 vezes superiores às
taxas das redes móveis de hoje, sistemas W-CDMA habilitam uma nova
geração de serviços que misturam diferentes elementos de mídia,
incluindo voz, vídeo, som digital, cor, imagens e animações.
• WiFi - é uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios.
Internet sem fio.
• Windows mobile - é um sistema operacional compacto, desenvolvido
para rodar em dispositivos móveis como celulares, Pocket PCs,
Smartphones e Aparelhos de multimídia em geral. Projetado para ser
capaz de realizar boa parte do que é possível em uma versão PC do
Windows, o sistema vem com um conjunto de aplicações básicas bem
conhecidas no mundo dos PCs, tais como o Word, Excel, PowerPoint,
Windows Media Player Pocket.
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• Woofer - é um alto-falante, que um celular pode ter, usado para
reproduzir freqüências graves e médios.

83

Anexo 2
Questionário

Questionário

Responda somente se você possui celular

Caro amigo ( a ),
Este questionário faz parte de uma pesquisa realizada pelo IAGA Escola de Negócios da PUC-Rio. O que você responder será
tratado de maneira confidencial.
Para que você se sinta com liberdade para dizer o que pensa,
não será necessário colocar seu nome. Pedimos que todas as
questões sejam respondidas, para que seja possível extrair o
melhor nível de informação.
Obrigado pela colaboração.
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Parte 1 - Marque um X na resposta mais adequada.
1) Um celular tem ------------------------ para a apresentação de
informação, de modo visual ou táctil.
( ) Teclado
( ) Display
( ) Radio FM
( ) Câmera
2) Um celular que tem MP3 Player com -----------------------permite o controle exclusivo e direto das músicas.
( ) Comando
( ) Sensor
( ) Tecla dedicada
( ) Visor
3) Um celular pode ter ---------------------- com 500 contatos.
( ) Dualband
( ) Sistema de rede
( ) Agenda
( ) Viva-voz integrado
4) Um celular com WAP permite utilizar serviços de --------------------------------.
( ) Interatividade
( ) Despertador
( ) Internet
( ) Viva-voz integrado
5) Um celular com ------------------------ pode armazenar fotos e
conteúdos.
( ) Vídeo-torpedo
( ) Pacote de serviço
( ) Pacote de dados
( ) Cartão de memória
6) Um celular com -------------------------- permite o envio de
mensagens de texto curtas.
( ) RDS
( ) Wi Fi
( ) Messenger
( ) SMS

7) Um celular com --------------------- permite baixar músicas e
( ) Discagem de voz
( ) Tela colorida
( ) Chip
( ) Internet
ouvir pelo-------------------.
( ) Cabo de dados
( ) Gravador de voz
( ) Mediaplayer
( ) Despertador
8) Um celular pode permitir navegar na internet e -------------------e-mail.
( ) Transferir
( ) Integrar
( ) Acessar
( ) Padronizar
9) Um celular com câmera digital pode ter definição de imagem
de 2.0--------------------.
( ) Gigabytes
( ) De cartão de memória
( ) De interface
( ) Megapixels
10) Um celular com função MMS permite ---------------------------.
( ) Visualizar documentos
( ) Selecionar músicas
( ) Enviar mensagens com vídeos
( ) Controlar dados
11) Um celular com acesso a internet permite baixar toques--------------------------------.
( ) Interativos
( ) Digitais
( ) MP3
( ) Multimídia
12) Um celular com rádio FM pode ter maior qualidade com -------------------------.
( ) Chip
( ) Crystal talk
( ) Download
( ) Som estéreo
13) Um celular que tem tela -------------------( ) Digital
( ) LCD
( ) Interativa
( ) Polifônica
pode ser ------------------------.
( ) GPRS
( ) Banda Larga
( ) Triband
( ) Touchscreen
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14) Um celular com --------------------------- permite a troca de
informações entre dispositivos com uma simples aproximação
entre eles.
( ) GPS
( ) Woofer
( ) Bluetooth
( ) Design compacto
15) Um celular com ------------------------- permite a conversa
entre pessoas que tenham o mesmo programa.
( ) Gravador de vídeos
( ) Discagem de voz
( ) GPS
( ) Messenger
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16) Um celular com teclado ----------------------------- facilita a
digitação de mensagens.
( ) Duoband
( ) Dedicado
( ) Qwerty
( ) Integrado
17) Um celular com tecnologia --------------------( ) Eletrônica
( ) GSM
( ) Visual
( ) Chip
pode ter memória de -------------------.
( ) Chamadas
( ) 1.3 Megapixel
( ) Rede
( )512 Megabytes
18) Um celular com------------------------------ pode ser usado sem
tocar nos botões de comando.
( ) Frequência
( ) Gravador de voz
( ) GPS
( ) Sensor de gestos
19) Um celular com função ---------------------------( ) Conector
( ) Pen Drive
( ) Triband
( ) Digital
permite armazenar e remover dados, e para isso possui conector
----------------------------.
( ) WCDMA
( ) Banda larga
( ) 3D
( ) USB

20) Um celular com---------------------------- permite utilizar a
internet.
( ) Interface
( ) Wi Fi
( ) Cabo de dados
( ) Roaming
21) Um celular com ----------------------- maior tem mais
capacidade de armazenar conteúdo.
( ) EDGE
( ) Sistema operacional
( ) Cartão de memória
( ) Resolução
22) Um celular com ---------------------------- impede que ruídos
externos atrapalhem as chamadas.
( ) EDGE
( ) Smiley Shot
( ) Crystal Talk
( ) Gravador de Voz
23) Um celular com tecnologia--------------------------permite
acesso a uma ampla gama de serviços em alta velocidade.
( ) Analógica
( ) Roaming
( ) DualBand
( ) 3G
24) Um celular que tem-------------------------- permite compartilhar
diretamente dele fotos em blogs e redes sociais.
( ) Online widgets
( ) Share Pix
( ) Pacote de dados
( ) Face detection
25) Um celular permite o uso de recursos de áudio e vídeo ao
mesmo tempo e em tempo real por meio de -----------------------.
( ) Face Detection
( ) Toques polifônicos
( ) Vídeo-chamada
( ) Painéis customizáveis
26) Um celular------------------------ opera nas freqüências GSM
acima de 900MHz.
( ) GPRS
( ) WCDMA
( ) Triband
( ) 2G
27) Um celular com ---------------------- permite o uso de aplicativos
básicos de um computador .
( ) Painel customizável
( ) Online Widgets
( ) Google Maps
( ) Windows Mobile
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28) Um celular com--------------------- é usado como referência de
mapas.
( ) Visualizador de documentos
( ) GPS
( ) Online Widgets
( ) Gravador de voz
29) Um celular com interface ---------------------------- permite a
interação com dispositivos digitais através de indicadores visuais.
( ) Digital
( ) Customizável
( ) Gráfica
( ) GSM
30) Um celular com ---------------------- internacional funciona em
diferentes países.
( ) Cabo de dados
( ) Roaming
( ) Chip
( ) Processador
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31) Um celular com ---------------------- permite a escolha das
informações visíveis no modo de navegação dele.
( ) Google maps
( ) Online Widgets
( ) Downloads
( ) Painéis customizáveis
Parte 2 – Informações Pessoais
1 - Sexo:
( ) masculino
( ) feminino
2 – - Qual é o seu ano de nascimento?
----------------------------------------3- Qual foi a renda da sua família no último mês? ( O salário
mínimo está no valor de R$ 465,00)
( ) Até 1 salário mínimo.
( ) Entre 1 e 3 salários mínimos.
( ) Entre 3 e 7 salários mínimos.
( ) Acima de 7 salários mínimos.
4 - Qual é a sua escolaridade?
( ) Alfabetizado
( ) Da 1ª à 4ª série do ensino Fundamental (Primário)
( ) Da 5ª à 8ª série do ensino Fundamental (Ginásio)
( ) Da 1ª à 3ª série do ensino médio (2ºGrau/Colegial/Científico)
( ) Ensino Superior (Faculdade)
( ) Pós Graduação
( ) Mestrado
( ) Doutorado
Muito obrigado! Bom dia!

